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               Bình Thuận, ngày   05    tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ cho các Hội thực hiện trong năm 2023 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2011 của 

Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho hội có 

hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, 

tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá 

nhân, tổ chức nước ngoài cho hội; 

Theo đề nghị của các hội, kết quả thẩm định của các sở được phân công 

quản lý hội và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3126/TTr-SNV 

ngày 26 tháng 12 năm 2022,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho các hội thực hiện trong năm 2023 (chi tiết 

nhiệm vụ của từng hội theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2.  

1. Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Điều 1 Quyết định này, các hội xây 

dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước 

giao, đảm bảo đúng quy định pháp luật.  

2. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh giao kinh phí cho 

các hội thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có liệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Tài chính, các hội được giao nhiệm vụ, Giám đốc các sở được giao trách 

nhiệm quản lý Nhà nước đối với hội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

   
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NCKSTTHC, KT, KGVXNV. Trang. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Đoàn Anh Dũng 
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